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Jak wyglądał przedwojenny Biłgoraj, w którym mieszkali i żyli ludzie wielu naro-
dowości? W dolinie rzeki Białej Łady powstaje miasteczko pełne zabytków architek-
tury drewnianej i zrekonstruowanych budowli zachowanych jedynie w przekazach, 
a charakterystycznych dla życia miejskiego południowo-wschodniej Polski z przeło-
mu XIX i XX wieku. W założeniu „będzie ono pełnić funkcję zaplecza kulturalnego, 
sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego oraz przyszłego centrum logi-
styczno-informacyjnego dla wielu nowych, niezależnych przedsięwzięć gospodarczych  
w regionie, związanych z rozwojem przemysłu turystyczno-rekreacyjnego. 

Anita Maińska
 

MIASTECZKO

BIŁGORAJ I ŻYDZI W NASZEJ PAMIĘCI
SUBIEKTYWNA CHRONOLOGIA ZDARZEŃ

2003 – I Dni Singera w Biłgoraju
Izrael Zamir (syn I.B. Singera): „Mój ojciec nigdy nie zapo-
mniał Biłgoraja. Któregoś dnia w latach osiemdziesiątych 
zapytałem go, czy potraiłby jeszcze opisać miasteczko. 
Oczywiście – odparł. Każdy dom. Każdą ulicę.”.

2008 – debata telewizyjna zorganizowana 
przez BTK:
Gabriela Gorzandt: „Jako dziecko z ulicy Nadstawnej na 
Kościuszki przechodziłam przez taką bramę w budynku 
żydowskim. Mieszkał tam Żyd Oliwa, który produkował 
landrynki. Zawsze nas częstował tymi cukierkami. Nie od-
czuwało się różnicy, że on Żyd, my Polacy.”.
Prof. Monika Adamczyk Garbowska: „Konkretne nazwi-
ska, jak Oliwa, czy konkretne miejsca, jak cheder, których 
już nie ma – to są bardzo ważne szczegóły.”.
Prof. Paweł Śpiewak: „W ciągu pięćdziesięciu lat od woj-
ny została wycięta pamięć o kulturze żydowskiej. Wysiłek 
przywrócenia pamięci jest nieprawdopodobnie trudny, 
bo bolesny. To boli ludzi, bo muszą zacząć myśleć, o tym, 
o czym nawet nie chcieliby wiedzieć. To jest bardzo trud-
na droga, ale droga, co najważniejsze, podjęta.”.  

2009 – V Dni Singera: 
Odsłonięcie pomnika: „Ławeczki Singera”; wydana „Za-
głada Biłgoraja. Księga Pamięci”, wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę Synagogi i Muzeum Singera  
w Miasteczku na Szlaku Kultur.

2011 – Festiwal Śladami Singera – I edycja

2016 – Uroczyste otwarcie Domu I.B. Singera 
w Miasteczku na Szlaku Kultur
Tadeusz Kuźmiński: „Mam nadzieję, że nasze działania  
zapiszą się czymś wyjątkowym, czymś trwałym w pa-
noramie wydarzeń kulturowych i artystycznych miasta. 
Mam też nadzieję, że nasze działania będą miały pozy-
tywny wpływ na świadomość mieszkańców i będą tono-
wały pewne złe nastroje, pokonają demony przeszłości,  
które dziś ożywają, z tym trzeba walczyć i się temu 
przeciwstawiać.”.

Gabriela Figura

(…) W miasteczku panował błogi spokój, jakiego nigdy przedtem nie zaznałem, pachniało 

świeżym mlekiem i dopiero co rozczynionym ciastem. Wojny i nędza wydawały się być da-

leko stąd. Dom dziadka, stary, zbudowany z pobielonych bali, o dachu porośniętym mchem  

i z ławą pod oknami, znajdował się w pobliżu bóżnicy, mykwy i przytułku dla ubogich. Ciot-

ka poczęstowała nas ciastem z suszonymi śliwkami, które smakowało jakby je upieczono  

w raju(...) Marzyłem, aby móc tutaj zostać na zawsze (…)

I.B. Singer Dzień Przyjemności przeł. Monika Adamczyk-Garbowska

Nie trzeba nikogo przekonywać o złu, jakim 
jest wojna. Jednak, jako młodzi ludzie rzadko 
sobie to uświadamiamy. Dlatego ważna jest 
rozmowa z osobami, które to przeżyły. Jedną 
z takich osób jest Pani Genowefa, która wspo-
mina wojenny czas zagłady Żydów. Ludzie 
mówili: „Dzisiaj Żydów, a jutro nas”. Strach 
o siebie, strach przed innym. Taka jest woj-
na. Z opowiadanych przez nią historii można 
wyciągnąć wniosek, że najbardziej poszkodo-
wani byli najmłodsi, którzy musieli dorastać  
w tak ciężkich czasach – pełnych niepokoju i lęku  
o jutro. Powinniśmy uczyć się z tych historii. 
Bo od nas zależy jak będzie wyglądał świat. 
Często my młodzi zapominamy, że historia 
musi być naszą nauką. Oczywiście, wiemy, ale 
co innego wiedzieć, a co innego wprowadzać 
to w życie. Bo łatwo jest zapomnieć o czymś, 
co nigdy nas nie dotyczyło. Dlatego ważne jest 
by umieć słuchać tych, którzy to przeżyli.

Patrycja Otinowska

Z ARCHIWUM HISTORII 
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Dzięki działalności Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Izaaka Baszewisa  
Singera postawiono w mieście dwa postumenty upamiętniające osoby wyznania moj-
żeszowego. Pamiątkowe kamienie ustawione zostały w miejscach, w których kiedyś  
znajdowały się synagoga i cmentarz żydowski. Trwa również budowa „Ściany pamięci”  
- muru przy cmentarzu na ul. Konopnickiej, który upamiętni wszystkich urodzonych  
w Biłgoraju Żydów. Dzięki członkom stowarzyszenia powstała również ławka - pomnik 
noblisty.

Anita Maińska

„STARA PRAWDA MÓWI...”Biłgoraj, widok ogólny rynku, pocz. XX wieku, autor nieznany.

biłgorajski

biłgorajski

Biłgoraj, rynek, ok. 1909 roku, 
autor nieznany.
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ZOSTAĆ TUTAJ (W BIŁGORAJU) NA ZAWSZE… 

Zostać tutaj (w Biłgoraju) na zawsze… Nie tylko Singer miał 
takie marzenie. Tego samego pragnęli również inni Żydzi za-
mieszkujący przed II wojną światową nasze miasto. Zostać 
tutaj. W domu. Tu, gdzie od setek lat mieszkali ich przodkowie. 
Gdzie mieli swoje domy, sklepy i cmentarze. Gdzie modlili 
się w synagodze i uczyli w chederze. A musieli uciekać. Ucie-
kać, aby nie zginąć w obozach koncentracyjnych, uciekać, aby 
przetrwać w ukryciu. Tysiące zamordowanych w czasie woj-
ny, setki uciekinierów, ale też całe pokolenia ich przodków,  
to nieśmiertelna część historii Biłgoraja. Wspólnej historii.

Joanna Wyrostek

Stara prawda mówi: tyle historii, ilu ludzi. Ja 
miałam okazję wysłuchać opowieści Pani Ste-
fanii – babci mojej przyjaciółki. Nasza rozmo-
wa chociaż krótka, pełna była emocji. Pełna 
łez i uśmiechu. Niesamowite ile ciekawych 
rzeczy można się dowiedzieć, ile wspomnień 
odkryć, słuchając starszych. Po tym spotka-
niu zostanie we mnie już na zawsze opisywa-
ny obraz płonącego Biłgoraja i gestapowców 
wkraczających do miasta. Na co dzień nie 
opowiada się co było pięćdziesiąt, czy sie-
demdziesiąt lat temu. Kiedy już jednak mamy 
okazję kogoś wysłuchać, nie zależy nam.  
A przecież tych wspomnień nie będzie więcej. 
Unikamy rozmów ze „skarbnicami wiedzy”, nie 
myśląc o tym, że za chwilę może ich zabraknąć. 
Zatrzymajmy się czasem. Usiądźmy i posłuchaj-
my. Nawet chwila może sprawić, że spojrzymy 
inaczej na codzienne sprawy…

O. Koszarna

BSK

BIŁGORAJ STATYSTYCZNIE:

W 1778 r. miasto liczyło 2176 osób, w tym 
418 Żydów. W 1819 r. na 2307 mieszkań-
ców 616 było Żydami. W XIX w. ludność 
żydowska zamieszkiwała przede wszyst-
kim wokół Rynku, na południe od niego 
– na ul. Nadstawnej, Cerkiewnej, Tarno-
grodzkiej, Morowej, przy ul. Lubelskiej, 
na „Przedmieściu Lubelskim”, przy „Trak-
cie Lubelskim” oraz przy „Gościńcu Tar-
nogrodzkim”. Bezpośrednio przed wy-
buchem I wojny światowej Biłgoraj liczył  
11 173 mieszkańców, w tym 5595 Żydów,  
a w 1939 r. liczba mieszkańców Biłgoraja 
wynosiła 8270 osób, w tym 5010 Żydów. 

Joanna Wyrostek

„ ...ZAPŁAKANA TWARZ 
DOCIŚNIĘTA DO SZCZEBLI 
DRABINIASTEGO WOZU.”

Prześladowanie… Pani Gabriela pamięta 
wszystko doskonale, chociaż ma już ponad 
osiemdziesiąt lat. Opowiada o wydarzeniach 
z perspektywy małego dziecka, przerażonej 
dziewczynki, która codziennie obserwowa-
ła okolicę ze swojego domu. Wspomina, jak 
gestapowcy spędzali na plac Żydów, trans-
portowanych później do obozu zagłady  
w Bełżcu. Widziała to z okna swojego 
domu. Do dziś prześladuje ją lęk widziany 
w oczach małego dziecka. Mała, zapłakana 
twarz dociśnięta do szczebli drabiniastego 
wozu. 

Joanna Maciocha
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Tiny Beat 

Czeski beat-boxer. Światowa czołówka 
ekwilibrystów artykułowania zrytmizowa-
nego dźwięku ustami.

Alua Nascimento 

Brazylijczyk specjalizujący się w alternatyw-
nej perkusji i body-percussion. Występował 
w legendarnej grupie „STOMP”
 

Sylwia Lasok

Wokalistka, aktorka, gra na bębnach i ukulele. 
Gra i śpiewa w zespołach Sambasim, Cukier-
kotki, Miss Papima.

Alexander Reichenok

Muzyk - saksofonista i pianista. Rosjanin, 
urodzony w Łotwie, kształcił się na Litwie,  
mieszkający obecnie w Brazylii. Najlepiej czu-
je się w klimatach jazzowych, r’n’b i  hip hop. 

Lena Witkowska

Aktorka związana z zachodniopomorskimi  
teatrami „Brama” i „Krzyk”, studentka XII  
Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzie-
nicach.

MC Dolar

(Tomasz Dymek): Mistrz improwizacji 
słownej. Ma na koncie kilkadziesiąt tytu-
łów zdobytych w turniejach freestyle’o-
wych. Z zawodu dziennikarz radiowy,  
z zamiłowania DJ.
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Gilad Shabtay 

Izraelczyk, dyrektor „Cyrku  Gilgamesh”, gdzie 
jako główny i jedyny wykonawca żongluje, tań-
czy na rękach, zieje ogniem, czaruje, straszy 
nas i bawi do łez.

Petr Novak 

Czeski tancerz i artysta ogniowy, tańczy  
z ogniem w bardzo indywidualnym i unikalnym 
stylu. Członek grupy teatralno-cyrkowej   
„Amanitas”.
 

Bracia Brwi 

To duet Artur Perskawiec i Mateusz Kownacki, 
czyli zapierające dech w piersi pełne komizmu  
i akrobatyki pokazy żonglerki partnerskiej. 

David Goncalves

Zwany „Cris’em” zajmuje się Freestyle 
Football, który łączy piłkę nożną z tańcem. 
Artysta jest członkiem francuskiej grupy S3. 

Hania McHat

Mieszka w Szkocji, ale pochodzi z Polski.  
Wspina się na Chinese Pole, aby tam zapre-
zentować swoje  umiejętności akrobatyczne 
i taneczne.

Balusca

(Marc Muñoz, Núria Puig) Akrobatycz-
ny duet z Barcelony. Ich show to: cyrk,  
humor i ryzyko. 
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DZIEŃ I: 30 lipca (sobota) - NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL
PLAC PRZY BCK

14.00 -15:00 Otwarcie instalacji artystycznej NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL. 
Instalacja jest mobilnym, lustrzanym archiwum, wędrowną biblioteką, zawierającą dawne fotograie  

i opowieści o mieście. Instalacja dostępna przez cały dzień. 

15.00 -16:00 Wspólny spacer „Śladami dziedzictwa”. 

Wyposażeni w archiwalne zdjęcia i wspomnienia świadków historii przyjrzymy się jak dziś wygląda 

przestrzeń i architektura miasta i co odczytać można z istniejących zabytków. .

18.00 -20:00 „Twoje miasto wczoraj i dziś”. 

Podczas otwartego spotkania opowiemy o  architekturze i tradycjach sztetl. Obejrzymy wirtualne 

modele wybranych miejscowości. Poszukamy związków między dawną i współczesną architekturą  

i zastanowimy się nad pamięcią miejsc. Spróbujemy stworzyć własną mapę pamięci miasta. Wysłu-

chamy również fragmentów opowiadań Isaaca Bashevisa Singera.

20:00-21:00 Wędrowne kino dokumentu. 

 Filmowa zapowiedź artystycznych wydarzeń II dnia festiwalu. Projekcja krótkich filmów doku-

mentalnych prezentujących typowe przedwojenne miasteczka, połączona z prezentacją kolekcji 

archiwalnych fotografii.

Autorką Archiwum jest Natalia Romik - architektka, praktyk, designerka, artystka, doktorantka UCL Bartlett  

Shool of  Architecture w Londynie.

DZIEŃ II: 31 lipca (niedziela) – WARSZTATY I SZTUKA
PLAC PRZY BCK

12.00 – 13.30 Warsztaty Beat Box – prowadzenie Tiny Beat
12.00 – 13.30 Warsztaty perkusji alternatywnej - prowadzenie Alua Nascimento  
12.00 – 13.30 Warsztaty żonglerki – prowadzenie Artur Perskawiec i Mateusz Kownacki
12.00 – 13.30 Warsztaty teatralne – prowadzenie Lena Witkowska
12.00 – 13.30 Warsztaty akrobatyczne – prowadzenie Marc Muñoz i Núria Puig

13.30 – 15.00 Warsztaty rap – prowadzenie MC Dolar
13.30 – 15.00 Warsztaty wokalno-rytmiczne - prowadzenie Sylwia Lasok i Sasza Reichenok
13.30 – 15.00 Warsztaty footballu freestyle - prowadzenie David Goncalves
13.30 – 15.00 Warsztaty cyrkowe – prowadzenie Gilad Shabtay i Petr Novak
13.30 – 15.00 Warsztaty gimnastyczne – prowadzenie Hania McHat

19.00 – 21.00 – ARTYŚCI DLA SINGERA – widowisko artystyczne z muzyką na żywo z elementami  

teatru, cyrku, akrobatyki, beat box’u, rapu, footballu freestyle, teatru ognia i happeningiem  

„Ulica Singera”.

W razie niepogody program będzie realizowany w Biłgorajskim Centrum Kultury.

Udział we wszystkich wydarzeniach i warsztatach jest bezpłatny.

FOTOGRAFIE Z WARSZTATÓW W BIŁGORAJU MAJ-CZERWIEC 2016 


